
     ٤٤٤٤شماره بخشنامھ :                                                                                                                                                                 
----------------------------- 

       ٢٢/٠١/١٤٠١ :تاریخ        
            ١١:٠٠ساعت :                                                                                                                                                             
            ١٠از  ١ :صفحھ                                                                                                                                                            

 
 

 
  ایران خودرو ز شرکتمجا محترم نمایندگی هاي :به                

  بروز رسانی نحوه ارائه خدمات توسط نمایندگیهاي مجاز به مشتریان : موضوع            
 

 با سالم و احترام
  افزایش در جهتبا عنایت به زیرساخت هاي ایجاد شده  بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگیهاي محترم می رساند،          

ات مربوط به صدور سند المثنی، خدم بود مقررگردیده، ها رضایت مندي مشتریان محترم و افزایش نقش خدمت رسانی نمایندگی 
گارانتی ه معرفی نامه براي خودروهاي رهنی، اصالح تاریخ بیمه نامه، ارائفک رهن شده، الکت مشخصات و شاسی، تعویض سند ساخت پ

(تعیین اصالت خودرو) و عملیات حک شاسی و موتور، توسط  و کارت طالئی و همچنین اطالع رسانی در خصوص نحوه کارشناسی خودرو
  شود.) ارائه مشتریان ها (بدون در نظر گرفتن محل ثبت نام کلیه نمایندگی

ر است این بخشنامه الزم به ذک. نحوه ارائه خدمات تشریح گردیده استجهت ارائه خدمات مطلوب تر پیرو بخشنامه هاي قبلی  ذیال    
 در خصوص نحوه ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود. ارزیابیمالك از زمان ارسال، 

 سند المثنی شرایط و مراحل خدمت صدور - 1
 

  وظایف نمایندگی  (حقیقی و حقوقی) وظایف مشتري
ارائه آگهی چاپ متن آگهی مفقودي ، یک نوبت در جراید کثیراالنتشار و 

به نمایندگی و  روز از تاریخ انتشار 10روزنامه به شرط گذشت حداقل 
  تکمیل فرم تعهدنامه مربوطه.

 و  امضاء صاحب امتیاز رجسته نمایندگیاخذ امضاء و  ممهور نمودن به مهر ب
  ) 1طبق فرم ضمیمه  (

اخذ اصل فرم بازدید مراکز تعویض پالك یا اخذ فرم کارشناس رسمی 
  دادگستري وسائل نقلیه  که اصالت خودرو تایید شده باشد

تکمیل نمودن فرم تعهد نامه توسط نمایندگی در سربرگ نمایندگی و 
)                                                                                                                            2ممهور به مهر برجسته و امضاء صاحب امتیاز  ( طبق فرم  ضمیمه 

راه داشتن اصل و تصاویر کلیه مدارك خودرو و مالک ( اعم از به هم
کارت ملی یا شناسنامه مالک ) ضمنًا  –شناسنامه مالکیت یا کارت خودرو

  در صورت نبودن مالک ، ارائه اصل وکالت نامه محضري الزامی است

دریافت و کنترل کلیه مدارك توسط نمایندگی: کاربران تشکیل پرونده 
اصل مدارك مالک و خودرو را رویت و سپس  اقدام به موظف می باشند 

ارائه خدمات نمایند.الزم است کلیه تصویر و مدارك ارسالی توسط 
  نمایندگی از طریق ممهور نمودن به مهر نمایندگی برابر اصل گردد     

اشخاص حقیقی: تکمیل نمودن فرم درخواست صدور سند المثنی سند 
  ) 1ضمیمهخودرو توسط مشتري ( طبق فرم 

ارسال مدارك براي کارگزار نمایندگی در معاونت بازاریابی و فروش و 
  مراجعه ایشان به واحد اصالت خودرو

اشخاص حقوقی: ارائه نامه در خصوص تعهد حقوقی در سربرگ آرم دار 
   ) 3شرکت مربوطه و ممهور به مهر آن شرکت ( طبق فرم ضمیمه

د و تحویل آن به مشتري همراه با دریافت سند المثنی از واحد صدور اسنا
معاونت همکاران اخذ رسید و بایگانی آن جهت ارائه در بازدیدهاي دوره اي 

  بازاریابی و فروش   

پرداخت هزینه صدور سند المثنی به حساب شرکت ایران خودرو  طبق 
  تعرفه

  

ارسال مدارك براي کارگزار نمایندگی در معاونت بازاریابی و فروش و 
  ایشان به واحد اصالت خودرومراجعه 
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اعتبار فرم بازدید و کارشناس دادگستري از تاریخ صدور دو ماه می باشد و فرم بازدید همان فرم مخصوص مراکز تعویض پالك  نکته:

 رسمی دادگستري باشد. بوده و فرم کارشناس دادگستري نیز باید داراي سربرگ کانون کارشناسان
 

  مراحل خدمت اخذ و ساخت پالکت مشخصات و شاسیشرایط و -2             

               

  شرایط و مراحل خدمت حک شاسی و موتور-3

  ذیل اقدام می نماید: مراحل و مطابق فروش مراجعه  به معاونت بازاریابی و در این خصوص مالک خودرو
  

اخذ نامه توسط مالک خودرو از مراکز شماره گذاري مبنی بر حک شماره شاسی یا موتور ، این نامه باید عالوه بر امضاء کارشناس  ناجا،  .1
  ور به مهر برجسته ناجا باشد. در غیر این صورت فاقد اعتبار است.ممه

کارت ملی یا شناسنامه مالک )  –به همراه داشتن اصل و تصاویر کلیه مدارك خودرو و مالک ( اعم از شناسنامه مالکیت یا کارت خودو  .2
  ضمنًا در صورت نبودن مالک ، ارائه اصل وکالت نامه محضري الزامی است

  و جهت انجام عملیات حک شماره شاسی و موتورآوردن خودر .3
  پرداخت هزینه عملیات حک شاسی و موتور به حساب شرکت ایران خودرو طبق تعرفه .4

  
  

  وظایف نمایندگی  (حقیقی و حقوقی) وظایف مشتري

اخذ نامه توسط مالک خودرو از مراکز شماره گذاري مبنی بر ساخت پالکت 
مشخصات و شاسی . این نامه باید عالوه بر امضاء کارشناس ناجا ممهور به 

فاقد اعتبار است. تکمیل نمودن مهر برجسته ناجا باشد در غیر این صورت 
  د نامه ساخت پالکت مشخصات و شاسیفرم تعه

و  امضاء صاحب امتیاز  رجسته نمایندگیاخذ امضاء و  ممهور نمودن به مهر ب
  )    4( طبق فرم ضمیمه

به همراه داشتن اصل و تصاویر کلیه مدارك خودرو و مالک ( اعم از 
ملی یا شناسنامه مالک ) ضمنًا در  کارت –شناسنامه مالکیت یا کارت خودو 

  صورت نبودن مالک ، ارائه اصل وکالت نامه محضري الزامی است

تکمیل نمودن فرم تعهد نامه ساخت پالکت مشخصات و شاسی توسط 
نمایندگی در سربرگ نمایندگی و ممهور به مهر برجسته و امضاء صاحب 

  )    5امتیاز ( طبق فرم  ضمیمه

خواست پالکت مشخصات و شاسی توسط مالک تکمیل نمودن فرم در
  ) 4خودرو یا وکیل قانونی ( طبق فرم ضمیمه

دریافت و کنترل کلیه مدارك توسط نمایندگی: کاربران تشکیل پرونده 
موظف می باشند اصل مدارك مالک و خودرو را رویت و سپس  اقدام به 

ط ارائه خدمات نمایند.الزم است کلیه تصویر و مدارك ارسالی توس
  نمایندگی از طریق ممهور نمودن به مهر نمایندگی برابر اصل گردد     

پرداخت هزینه ساخت پالکت مشخصات و شاسی به حساب شرکت ایران 
  خودرو  طبق تعرفه

ارسال مدارك براي کارگزار نمایندگی در معاونت بازاریابی و فروش و 
  مراجعه ایشان به واحد اصالت خودرو
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  کارشناسی خودرو)(شرایط و مراحل خدمت تعیین اصالت خودرو  - 4

مشتریان محترم در خصوص تعیین اصالت خودرو (کارشناسی خودرو) که از سوي مراکز تعویض پالك به همراه نامه ناجا به شرکت 
میز  customer.ikco.irایران خودرو ارجاع داده می شود، در ابتدا الزم است مشتریان با مراجعه به آدرس و سایت به نشانی 

و سپس در روز و ساعت تعیین شده جهت  نماید اقدام به اخذ نوبت اینترنتی نوبت /کارشناسی خودروخدمت مشتري در آیتم 
  د.نت بازاریابی و فروش مراجعه نمایطبق مراحل ذیل به معاو کارشناسی خودرو

  
ناجا ممهور به مهر اخذ نامه توسط مالک خودرو از مراکز شماره گذاري مبنی بر کارشناسی خودرو ، این نامه باید عالوه بر امضاء کارشناس    .1

  برجسته ناجا باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
کارت ملی یا شناسنامه مالک )  –به همراه داشتن اصل و تصاویر کلیه مدارك خودرو و مالک ( اعم از شناسنامه مالکیت و کارت خودو  .2

  ضمنًا در صورت نبودن مالک ، ارائه اصل وکالت نامه محضري الزامی است
  ن خودرو جهت انجام تعیین اصالت خودروآورد .3
  پرداخت هزینه کارشناسی خودرو به حساب شرکت ایران خودرو  طبق تعرفه .4

  
  فک رهن خودروشرایط و مراحل خدمت  -5

ضروري بوده و در صورتیکه کلیه اقساط و جرائم پرداخت شده  مالکپرداخت کلیه اقساط و جرائم توسط  ،براي انجام فک رهن 
  و نمایندگی طی شود : مالکباید توسط ذیل مراحل  . مجاز باشد خودروباشد و فک رهن 

  
  و یا وکیل قانونی ایشان به نمایندگی به همراه اصل سند فروش و کارت شناسایی معتبر و ارائه سند فروش به نمایندگی مالکمراجعه  .1
  و یا وکیل قانونی ایشان و احراز ایشان توسط نمایندگی مالکفت سند از دریا .2
  ارسال اسناد براي کارگزار نمایندگی در معاونت بازاریابی و فروش و مراجعه ایشان به واحد صدوراسناد .3
  دریافت اسناد فک رهن شده توسط کارگزار از باجه صدور سند و کنترل و مطابقت آن با اسناد تحویلی .4
  و اخذ رسید توسط نمایندگی و بایگانی نمودن رسید مربوطهقانونی یا وکیل  مالکاسناد به نمایندگی و تحویل اسناد به ارسال  .5

  
  .خودروهاي که در رهن شرکت لیزینگ می باشند جهت دریافت نامه فک رهن باید به شرکت لیزینگ مربوطه مراجعه شود :نکته 
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  ودروهاي در رهن شرکت ایران خودرونامه جهت خشرایط و مراحل خدمت صدور معرفی  -6

توانند ارگانهاي خارج از شرکت را دارند، می در رهن شرکت ایران خودرو بوده و نیاز به دریافت خدمات ازخودروي آنها که مالکانی 
  .با طی نمودن مراحل ذیل نسبت به اخذ معرفی نامه از واحد صدور اسناد اقدام نمایند

  
  در نمایندگی مالکثبت درخواست  . 1
  صدور معرفی نامه از طریق سیتریکس و ثبت آن توسط کارگزار در دبیرخانه معاونت بازاریابی و فروش . 2
  صدور معرفی نامه توسط واحد صدور اسناد طبق درخواست نمایندگی .3
  دریافت معرفی نامه توسط کارگزار و ارسال آن به نمایندگی .4

  
  کارت طالئی-بیمه نامه- انتیشرایط و مراحل خدمت اصالح تاریخ گار-7

در صورت وجود مغایرت بین تاریخ صدور مدارك فوق با تاریخ تحویل خودرو به مشتري (در صورت قصور از طرف شرکت) مشتري 
می تواند با مراجعه به یکی از نمایندگیها و ارائه درخواست نسبت به انجام اصالح فوق اقدام نماید و نمایندگی موظف است طی 

  راحل ذیل در این خصوص اقدام نماید.انجام م
  
  ثبت درخواست مشتري در نمایندگی .1
  توسط نمایندگی دریافت بیمه نامه قبلی از مشتري .2
  صدور معرفی نامه از طریق سیتریکس و ثبت آن توسط کارگزار در دبیرخانه معاونت بازاریابی و فروش .3
  

 CRMماه گذشته باشد از طریق امور مشتریان  3در صورتی که تاریخ شروع بیمه نامه از تاریخ تحویل خودرو بیش از  :نکته
  ) قابل اقدام می باشد.096440(

  
  نکات مهم در خصوص وظایف نمایندگی

ü  توسط نمایندگی)حصول اطیمنان از حضور مالک یا وکیل قانونی در محل نمایندگی (احراز هویت مالک یا وکیل قانونی  
ü  در صورت فقدان اصل مدارك خودرو(برگ سبزیاکارت خودرو) نیاز به اخذ تاریخچه پالك از شماره گذاري مستقردرمعاونت بازاریابی و

  فروش می باشد
ü  بانک تجارت) 198450006درگاه هاي پرداخت مجاز جهت تعرفه خدمات: (شماره حساب  
ü پرداخت با دستگاه  –ریافت فیش بانکی پرداخت از طریق شعبه هاي بانک تجارت و دpos .مستقر در معاونت بازاریابی و فروش  
ü  اینترنت بانک یا دستگاه  –پرداخت هاي که از طریق موبایل بانکATM .انجام شود فاقد اعتبار می باشد  
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  متن آگهی مفقودي سند فروش جهت درج در روزنامه هاي کثیراالنتشار 

  آگهی مفقودي سند فروش:

  ................ و شماره موتور .........................................اینجانب ................................ مالک خودرو..................................... به شماره شاسی.......................
نموده است . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثنی اسناد مذکور را 

ر روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضاي مهلت مزبو
 طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
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  هاي مورد استفاده در بخشنامه: فرم

  
  : درخواست صدور سند المثنی فروش توسط مشتري حقیقی1فرم 
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  : فرم تعهد نمایندگی(سندالمثنی)2فرم

  

  
  بسمه تعالی

  فرم تعهد نمایندگیها                                                                                       
  ………از: نمایندگی  
  به: شرکت ایران خودرو  
  موضوع : صدور سند المثنی 
  سالم علیکم 

  بدینوسیله گواهی می شود این نمانیدگی مدارك یکدستگاه خودرو            

  موتور                       سیستم                        مدل                       به شماره شاسی                                 و شماره 

  مالک/وکیل                                   دریافت نموده است . لذا انطباق مشخصات درخواست کننده با اسناد - از آقاي/خانم      

  مدارك ارائه مورد تایید می باشد. 

  ونه دخل و تصرف در آن تحویل نامبرده در ضمن این نمایندگی متعهد می شود سند المثنی دریافتی را عینا بدون هیچ گ

  فوق نماید . در غیر اینصورت چنانچه از اسناد مذکور هر گونه سوء استفاده اي بعمل آید مسئول بوده و عهده دارخسارت 

  هاي مادي و معنوي وارده به شرکت ایران خودرو یا اشخاص دیگر خواهم بود.

  ضمنا  هر گونه ادعایی علیه  شرکت  مذکور  یا  مدیران  آن  از بابت اسناد بشود متوجه این نمایندگی بوده و شرکت 

  ایران خودرو هیچگونه مسئولیت کیفري یا مدنی از بابت آنها نخواهد داشت.    

  
  

  باتشکر                                                                                                                                   
  مهروامضاء نمایندگی                                                                                                                          

 تایپ متن فوق در سربرگ نمایندگی مربوطه -1
 نمایندگیمهر برجسته  -2
  امضاء صاحب امتیاز -3
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  اشخاص حقوقی–درخواست سند المثنی فروش  : 3فرم

   

 : شركت از 

  خودروشركت ایرانبھ : 

نظ��������ر ب��������ھ اینك��������ھ اس��������ناد مرب��������وط ب��������ھ ی��������ك دس��������تگاه خ��������ودروي  ......................  م��������دل  .............    ب��������ھ ش��������ماره موت��������ور                   

ھ ب��ھ س��وابق موج��ود .................................و ش��ماره بدن��ھ   ............................... مفق��ود گردی��ده اس��ت  ، لطف��ا تقاض��ا دارد ك��ھ ب��ا توج��

  .نسبت بھ صدور المثني سنداقدام نمائید
  ضمناً تعھد مي شود كھ :

چنانچ�ھ ازاس�ناد م�ذكور ھ�ر گون�ھ س�وء اس�تفاده اي بعم�ل آی�د ، ای�ن ش�ركت  مس�ئول  ب�وده  و  عھ�ده دار خس�ارتھاي م�ادي ومعن�وي   - ١

 وارده بھ شركت ایران خودرو یا اشخاص دیگر خواھد بود.

 تحویل خواھد شد.چنا نچھ در ھر زماني اوراق مذكور پیدا شود عیناً بھ شركت ایران خودرو  - ٢

ھر گونھ ادعایي علیھ شركت یا مدیران آن از بابت اسناد م�ذكور بش�ود متوج�ھ ای�ن ش�ركت ب�وده وش�ركت ای�ران خ�ودرو  ھ�یچ گون�ھ  - ٣

 مسئولیت كیفري یا مدني از بابت آنھا نخواھد داشت.

  ندارد.با امضاء این برگ اعالم مي گردد اسناد قبلي فوق از درجھ اعتبا ر سا قط و ھیچ  ارزشي  - ٤

  مالحظات :  كنندهمھر و امضاء شركت درخواست
 
  
 

  
  
  

 مدارك الزم:

 روز از زمان انتشارآگھي١٠) درروزنامھ ھاي كثیراالنتشاربھ شرط گذشت زیردرج آگھي مفقودي سند(با متن  -١

  

  

 

 

 

 تایپ متن فوق در سر برگ آرم دار شركت مربوطھ و ممھور بھ مھر آن شركت -٢

دولت�ي و ارائ�ھ معرف�ي نام�ھ از ش�ركت ارائھ وكالتنامھ محضري از شركت مربوطھ جھ�ت تحوی�ل گ�رفتن س�ند المثن�ي  ب�راي خودروھ�اي غی�ر  -٣
 مطبوع براي خودروھاي دولتي  

 اخذ فرم بازدید خودرو از مراكز تعویض پالك یا اخذ فرم كارشناس دادگستري وسایل نقلیھ كھ اصالت خودرو تایید شده باشد - ٤
  آوردن كلیھ مدارك خودرو و پرداخت ھزینھ صدور سند -٥

ت
حا
ضی

تو
 

  

........................ ب���ھ  اینجان���ب ........................... مال���ك خ���ودرو......................... ب���ھ ش���ماره شاس���ي ......................... و ش���ماره موت���ور
 ١٠تقاض�اي رونوش�ت المثن�ي اس�ناد م�ذكور را نم��وده اس�ت . ل�ذا چنانچ�ھ ھ�ر ك�س ادع�ایي در م�ورد خ�ودروي م�ذكور دارد ظ��رف عل�ت فق�دان اس�ناد ف�روش 

ش��ھر، س�اختمان س��مند مراجع��ھ نمای��د. ب��دیھي اس�ت پ��س از انقض��اي مھل��ت مزب��ور خ��ودرو واق��ع در پیكانس��ازمان ف�روش ش��ركت ایران روز ب�ھ دفت��ر حق��وقي
ھد شد.طبق ضوابط مقرر اقدام خوا  
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  حقیقی و حقوقی :درخواست پالکت اشخاص4فرم
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  فرم تعهد نامه نمایندگی (پالکت مشخصات)- 5
  

  
  بسمه تعالی

  فرم تعهد نمایندگی                                                                                      
  
  از: نمایندگی ..........   
  به: شرکت ایران خودرو   
  موضوع : درخواست ساخت پالك مشخصات و شاسی   
  سالم علیکم  

  بدینوسیله گواهی می شود این نمانیدگی مدارك یکدستگاه خودرو

  سیستم                      مدل                     به شماره شاسی                                 و شماره موتور

  دریافت نموده است . لذا انطباق مشخصات درخواست کننده با اسناد                                 مالک/وکیل         –از آقاي/خانم 

  مدارك ارائه شده مورد تایید می باشد.

  در ضمن این نمایندگی متعهد می شود پالکت هاي دریافتی را عینا بدون هیچ گونه دخل و تصرف در آن تحویل نامبرده

  ورت چنانچه از پالکتها مذکور هر گونه سوء استفاده اي بعمل آید مسئول بوده و عهده دارخسارتفوق نماید . در غیر اینص

  هاي مادي و معنوي وارده به شرکت ایران خودرو یا اشخاص دیگر خواهم بود.

  شرکتضمنا  هر گونه ادعایی علیه  شرکت  مذکور  یا  مدیران  آن  از بابت اسناد بشود متوجه این نمایندگی بوده و 

  ایران خودرو هیچگونه مسئولیت کیفري یا مدنی از بابت آنها نخواهد داشت.

  باتشکر                                                                                                                                   
  مهروامضاء نمایندگی                                                                                                                         

 تایپ متن فوق در سربرگ نمایندگی مربوطه -1
 مهر برجسته نمایندگی -2
 امضاء صاحب امتیاز -3

  
 

 


